Z kuchynì biochemika
Cuketová nádivka se salátem a èesnekovým dipem
Léto se nám nachýlilo, podzim za rohem a já dostala milý úkol  podìlit se s vámi o svùj recept na jednoduché, chutné a zdravé jídlo.
A co vaøit stále jetì na sklonku léta jiného ne zeleninu, ne? Navíc kdy se cuketám právì v tomto období tak dobøe daøí
A proto pøispívám receptem ze své kuchaøky na cuketovou nádivku se salátkem a èesnekovým dipem. Je to skvìlý lehký obìd, pokud
jako pøílohu udìláte nové brambory nebo bramborovou kai. Kdy pokrm doplníte jen salátem, máte super veèeøi. Velkou výhodou je,
e tato nádivka není dobrá jen teplá, ale chutná i studená. Take pro hospodyòky je to skvìlá volba, jak z obìda udìlat i veèeøi. J

A nakonec pøíloha...
Kdy máme upeèeno, mùeme servírovat
dle chuti a potøeby. Já jsem tentokrát
mìla více cuket (velký hlad  velké oèi),
tak jsem je jetì osolila, opepøila, posypala rozmarýnem a na kapce olivového
oleje ogrilovala. K tomu se bájeènì hodil
èesnekový dip (zakysaná smetana, bílý
jogurt, drcený èesnek, pepø, sùl a trochu
chilli) a malý, jednoduchý salátek z polníèku a baby penátu s olivovým olejem,
zakápnutý citronem a se lnìnými semínky.

Suroviny
 3 hrnky cukety (dle velikosti 23 cukety, oloupané, zbavené zrníèek a nastrouhané)
 150 g unky (mùe být i uzené maso
nebo pikantní klobáska)
 1 hrnek nastrouhaného eidamu (staèí
30%  pøece pøibereme! :-))
 1 hrnek dìtské krupièky

hrnku oleje
 4 loutky
 sùl, pepø èerstvì mletý, utøený èesnek
se solí a majoránkou
 podle chuti bylinky, ale nejsou nezbytné (tymián, rozmarýn, bazalka)
 1 lièka práku do peèiva
 sníh ze 4 bílkù

vysoká) nalejeme cuketovou hmotu a peèeme pøi 200 °C cca 40 minut dozlatova
(pejlí se pøesvìdèíme, zda je nádivka
propeèená).

Tak to byla nae lehká vèerejí veèeøe. koda jen, e z celého pekáèe nám na
ráno zbyly jen tøi kousky J
Dobrou chu!

Postup pøípravy receptu
V míse nejdøíve smícháme cuketu, unku
a sýr. Následnì pøidáme vechny ostatní
suroviny. Opatrnì na sníh, aby nespadl
a nádivka zùstala nadýchaná.
Do vymazaného a vysypaného pekáèe
(nádivka by nemìla být ani nízká, ani
Recept pro vás pøipravila, zdokumentovala a na vlastní rodinì vyzkouela Kateøina Tepavèeviè.
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